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 مغربی افریكہ ۔ گھاها میں، ایک بچہ پیدا ہوا۔
هکھیں روظوی میں چمک رہی تھیں۔

 
 ُاس کی دوهوں ا

واز هکل رہی تھی۔
 
کے دوهوں پھیپھڑوں صے زور دار روهے کی ا  ُاس 

ُاس کی دوهوں چھوٹی چھوٹھی ہتھیلیاں ُکھل اور بود ہو رہی 
 تھیں۔

 لیکن ُاس کا غرؼ ایک ہی پیر چل رہا تھا۔



 بہت صے لوگ اس بچے کو دیکھ کر گھبرائے۔
هے اصے ایک بد ُدغا ماها۔  ُاهہوں 

کے لیے چھوڑ کر چال گیا۔  ُاس کا والد اصے ہمیطہ 
 لیکن ماں اپےن بچے صے بہت ُپر ُامید تھی۔

 ماں کا هام کمفرٹ تھا۔
هے اپےن پہےل بچے کا هام  رکھا۔ غماهویلُاس   
"خدا ہمارے صاتھ ےہ"غماهویل کا مفلب ہوتا ےہ   





 خب غماهویل بڑا ہوا
هے کہا کہ وہ خو چاےہ، ُاصے پا صکػتا ےہ،  تو ماں کمفرٹ 

کے لیے ُاصے خود کوظض کرهی ہو گی۔  پر ُاس 



کے لیے خوتے بھی پالض کیے۔ هے پیشے کماهے   ُاس 

هے ریوگوا اور ُکودها صیکھا۔ ہشتہ ُاس 
 
ہشتہ ا

 
 ا

هے پاهی الها اور هاریل  ُاس 
 کے درخت پر چڑھوا صیکھا۔



 بہت صے مػذور بچے صکول هہیں خا پاتے تھے۔
لے خاتی۔  لیکن غماهویل کی ماں ُاصے گود میں ُاٹھا کر صکول 

هے کہا،  "بیٹا، اب تم بہت بھاری ہو گػےئ ہو۔"پھر ایک دن ماں   



 ُاس دن صے غماهویل
تا۔

 
 ایک پیر پر ُکودتا ہو صکول خاتا اور واپس ا
 ُاس کا صکول، گھر صے دو میل دور تھا۔

تا خاتا۔
 
 وہ خود اکیال ایک پیر پر ا



کے صاتھ کوئی هہیں کھیلتا تھا۔  ظروع میں اس 
هے پیشے بچائے  پر غماهویل 

 اور پھر ایک ایشی چیز خریدی 
کے پاس هہیں تھی۔  خو کالس میں اور کشی 

هے ایک هئی ُفٹبال خریدی۔  ُاس 
 وہ اپےن دوصتوں کو ِاس صے ؽرور کھیلےن دے گا۔ ۔ ۔

 اگر وہ ُاصے بھی اپےن صاتھ کھیالئیں۔
کے صہارے غماهویل اپےن درصت بائیں پیر صے  بیشاکھی 

 ٗفٹبال کو ِکک مارتا۔
کے دوصت اب ُاس کی غزت کرهے لگے۔  غماهویل 





کے پیشے بچا کر کرائے کی صائیکل چالتے۔ کے هےئ دوصت اکػثر کھاهے   ُاس 
 کیا غماهویل صائیکل چال پائے گا؟

هے غماهویل کی صائیکل کو ایک زور کا دھکا دیا، کے دوصت گوڈوین   ُاس 
 خس صے وہ صائیکل کا توازن بوا صکے۔

خر میں ۔۔
 
 غماهویل کػئی بار زوروں صے ِگرا بھی، پر ا



هے صائیکل چالها صیکھی  !اس 



 خب غماهویل تیرہ صال کا تھا
 تو ماں کمفرٹ بہت بیمار ہو گػئی۔

 وہ اب بازار خا کر صبزی هہیں بیچ صکػتی تھی۔
کے بھائی بہن، دوهوں بہت چھوٹے تھے  غماهویل 

کے لابل هہیں تھے۔  وہ ابھی کماهے 



 اب غماهویل ہی ُان کا ایک واذد صہارا تھا۔
کے باوخود، غماهویل ایک رات ٹرین میں بیٹھ کر  کے بہت موع کرهے   ماں 

کے دارالرکومت، اکرا خا پہوچا۔  گھاها 
کے ظہر صے  میل دور تھا  150اکرا، اس   

 اور غماهویل بالکل اکیال تھا۔
 ُاصے پتا هہیں تھا کہ وہ اپےن خاهدان صے

 پورے دو صال بػد ہی، دوبارہ مل صکے گا۔



کے دل میں ُاموگ تھی  :لیکن غماهویل 
 !ظہر میں لوگ ہی لوگ تھے

 پر کوئی ُاصے هوکری دیےن کو تیار هہیں تھا۔



هے  دوکاهداروں اور ہوٹل والوں 
 ُاصے بھیکھ ماهگےن کا مطورہ دیا
 دیگر اپاہج تو وہی کرتے تھے۔

 غماهویل بھیکھ هہیں ماهگوا چاہتا تھا۔
هے، ُاصے هوکری دی کے ٹھیےل والے  خر میں ایک کھاهے 

 
 ا

کے لیے بھی خگہ دی۔  اور رہےن 





 خب غماهویل ٹھوڈا پےئ هہیں بیچ رہا ہوتا  
 تب وہ خوتے پالض کرتا۔؎وہ خو بھی پیشے کماتا 
 ُاهہیں گھر بھیحتا تھا۔ 

   
ایک دن خب غماهویل خوتے کی پالض خریدهے  

 گیا،
هے بھکاری صمحھ کر ُاصے پھٹکارا۔   تو دوکان مالک 
هے   بے غزت غماهویل 
کے کاؤهٹر پر پیشے پٹخے۔   ُاس دوکان 
هے مػافی ماهگی۔   پھر دوکاهدار 
بے غزتی کو کبھی هہیں ُبھوال۔   پر غماهویل ُاس 



 خب ماں کمفرٹ کی ـبیػت زیادہ خراب ہوئی، 
هے گر خا کر ُان کی دیکھ بھال کی۔   تب غماهویل 
هے بیےٹ   پلوگ پر لیےٹ لیےٹ، کرصمس والے دن ماں 

 کہا، صے 
دوصروں کی غزت کرها، اپےن خاهدان کی دیکھ " 

 کرها، بھال 
کبھی بھیک مت ماهگوا، اور کبھی هاُامید مت  

 “ہوها۔
 

 اگےل دن غبد 
 غماهویل کی ماں فوت ہو گػئی۔ 

 
 غماهویل کو بہت ُدکھ ہوا، 
کے لیے ایک ترفہ بےن۔  خری الفاظ ُاس 

 
کے ا  پر ماں 

 وہ ُان الفاظ کا اذترام کرکے دهیا کو دکھائے گا 
 کہ مػذور فرد محبور هہیں ہوتے۔ 
 غماهویل کا ایک بڑا خواب تھا۔ 
کے لیے ایک موػوبہ تھا۔   اور ُاس 





 غماهویل کا دماغ بہت تیز تھا۔   
 وہ هڈر اور باہمت بھی تھا۔   
 ُاس کا ایک پاؤں ـالتور تھا۔   
 اب ُاصے غرؼ ایک صائیکل کی ؽرورت تھی۔  
هے ُاس کی مدد هہیں کی۔    ظروع میں کشی 
کے لیے پورے گھاها    ُاهہیں لگ رہا تھا کہ غماهویل 
 کا صفر کرها هاممکن کام ہو گا۔  
هے صین دیاگو، امریکہ    پھر غماهویل 
 میں لائم مػذوروں کی ایک توظیم کو خؿ لکھا۔  



کے لیے ایک صائیکل بھیج دی هے غماهویل   ُاهہوں 
 !اور صاتھ ہی ہیلمٹ، هیکر، موزے اور دصتاهے بھی



 پھر غماهویل، اپےن لمبے صفر کی تیاری کرهے لگا۔
کے صردار صے مل کر ُان کی ُدغا بھی لی۔ هے اپےن غاللے   اس 



هے گھر گھر خا کر مدد کی درخواصت کی۔  پھر ُاس 
هے کرائے پر ایک ٹیکشی لی۔ کے لیے ُاس  هے 

 
خر میں اپےن پیچھے پیچھے ا

 
 ا

کے لریبی دوصت بیٹھے۔  ٹیکشی میں پیےن کا پاهی، کیمرا اور ُاس 
کے فریم صے باهدھا۔ هے اپےن دائیں پاؤں کو، صائیکل   پھر غماهویل 
کے پیڈل کو زور صے دبایا  هے بائیں پیر صے صائیکل  کے بػد اس   اس 

گے بڑھا۔
 
 اور وہ ا



هے بھیڑ بھاڑ والے ظہر اکرا میں صائیکل چالئی  غماهویل 
هے صبز خوگلوں،  پھر اس 

 اور کػئی پہاڑیوں
 چھچھےل هالوں کو صائیکل صے پار کیا۔

کے کھیتوں میں صے ہوتا ہو  وہ ہوڈم فاریشٹ اور کیےل 
کے بڑے بازار میں پہوچا  کماصی ظہر 

کے پاس صے گزرے  ہائی وے پر بڑے بھاری ٹرک ُاس 
ئی۔

 
 گھےن خوگل میں ُاصے خاهوروں کی یاد ا
زرا،

ُ
کے میداهوں صے گ  وہ ـویل گھاس 

کے لدیم ظہر میں پہوچا۔  اور پھر تمالے 
 وہ اوپر هیچے چڑھا ُاترا

هے ملک کا کافی ذػہ صائیکل پر دیکھا۔  ُاس 
کے خھوڈے کا هطان تھا۔ کے کپڑوں پر گھاها   ُاس 

ُاس کی لمیؼ پر ایک لفق لکھا تھا   
 "پوزو"

 "مػذور ظخع"اس کا مفلب ہوتا ےہ   





هے تمام لوگوں صے بات چیت کی،  راصےت میں غماهویل 
 ان میں صے کػئی لوگ مػذور تھے، تودرصت،

هے غریب کاظکار مزدوروں  اس 
 اور رئیس زمیوداروں صے بھی بات چیت کی،
هے مذہبی رہوماؤں، صرکاری افشروں  اس 
 اور پریس رپورٹرز صے بھی ماللات کی۔



 غماهویل چاہتا تھا کہ صب لوگ ُاصے دیکھیں
 ُاس کی مػذوری کو دیکھیں۔

 وہ چاہتا تھا کہ ہر ایک ُاس کی بات ُصےن
کے پیغام کو صمحھے۔  ُاس 



 غماهویل ختوا دور گیا
 لوگوں کی توخہ ُاس کی ـرؼ ُاتوی ہی زیادہ ہوئی۔

هے تالیاں بحائیں۔  ُاصے دیکھ کر بچوں 
کے لیے گھروں صے باہر هکےل،  مػذور لوگ اس صے ملےن 

 !کچھ تو پہلی بار ہی گھر صے هکےل
تے تھے  خس لڑکے کو کبھی لوگ دھتکار

 اب وہ لومی ہیرو بن گیا تھا۔





گے گػئی،
 
 پھر غماهویل کی کامیابی اس صے بھی ا

کے لیے ایک پیر ہی کافی ےہ، هے دکھایا کہ ایک غؾب کا کام کرهے   اس 
 اور ایک اکیال اهشان چاےہ، تو وہ دهیا بدل صکػتا ےہ۔

هے اپوا دلچشپ اور یادگار صفر ختم کیا،  غماهویل 
 وہ اکرا صے خووب کی ـرؼ صمودر تک گیا

یا۔
 
 اور اکرا واپس ا

هے غرؼ دس دهوں میں کیا۔  چار صو میل کا صفر ُاس 



  

هے ( پرفیکٹ)اس دهیا میں کوئی بھی مکمل "   هہیں ےہ۔ ہم اپوی ـرؼ صے صب صے اچھا کر
 "کی کوظض ؽرور کر صکػےت ہیں۔

 غماهویل     

کے کچھ الفاظ   مػوف 

میں خب وہ گھاها میں لمبی دوری کی  2001غماهویل کی کوظطیں اب بھی خاری ہیں۔  

هے بہت اہم بین االلوامی مكابلوں  24صائیکلوگ پر گیا، تب وہ  صال کا تھا، تب صے اس 

میں کیرا  2004میں ذػہ لیا ےہ۔ ُاصے هائیک اور ای ایس پػی این اهػامات بھی مےل ہیں۔ 

لے کر خاهے کا اغزاز مال۔ اس پر ایک دصتاویزی فلم بھی بوی ےہ  میں اصے اولمپک مطػل 

 ۔"غماهویل گػفٹ"خس کا هام ےہ 

 پارلیموٹ کی گھاها ہی، صے وخہ کی کوظض کی ُاس اور  صفر کے صائیکل کے غماهویل 2006
 صہولیات وہی بھی کی لوگوں مػذور  مفابق کے بل اس کیے۔ هافذ "ذكوؽ کے مػذوروں" هے

 صے بھائیوں بہن مػذور  اپےن میں گھاها میں" ہیں۔ ملتی کو ظہروں غام خو گی ہو فراہم
 "ےہ ظروغات بس تو یہ پر" کہا هے غماهویل ،"ہوں مفمین بہت

 ظروع فوڈ صکالرظپ ایک هے اس ےہ۔ صرگرم لیے کے ذكوؽ کے مػذوروں بھی اب غماهویل
 وہیلچئیر کو مودوں ؽرورت اور  ےہ، کرتا مدد میں بھیجےن صکول کو بچوں مػذور  خو ےہ کیا
زاد رہوماؤں، صیاصی وہ ےہ۔ کرتا مہیا

 
 میں بھر دهیا اور  ےہ کرتا چیت بات صے توظیموں ا

 "ہیں هہیں محبور  مػذور،" ےہ بھیحتا پیغام یہ لگاتار
پ لیے کے خاهےن اور  میں بارے کے غماهویل

 
  صائیٹ ویب کی ُاس ا

(EmmanuelsDream.org)   ہیں۔ صکػےت کر ذاغل مػلومات اور  پر 



 ایک اهشان     

 دهیا بدل

 صکػتا ےہ۔


